
Confidentialitate, cookies, informatii personale 

 

1. În scopuri tehnice acest website, poate utiliza asa-numite 

cookie-uri (cookies). 

 

Un cookie este un text special, trimis de un server unui browser web si apoi trimis 

înapoi de catre browser, de fiecare data când browser-ul acceseaza acel server. 

Cookie-urile (cookies) sunt folosite pentru autentificare precum si pentru 

urmarirea elementelor de trafic (performanta, analiza, targeting, publicitate); o 

aplicatie este retinerea "cosului de cumparaturi". 

Cookie-urile "third party" (third party cookies) sunt cookie-urile plasate de terti 

(sitemele de monitorizare a traficului si de catre serverul de gazduire). 

Cookie-urile NU sunt virusuri sau viermi informatici (NU contin cod executabil), NU 

pot citi informatii personale de pe computer, NU pot trimite spam. 

Majoritatea browserelor permit utilizatorului sa decida daca accepta sau nu 

cookie-uri si durata mentinerii lor. 

Setarea browser-ului si a computerului Dvs. depinde in intregime de Dvs. 

Deoarece sesiunile http sunt vizibile tuturor calculatoarelor din retea, acestea 

pot intercepta pachetele de date inclusiv aceste cookie-uri. 

Cookie-urile ne permit sa obtinem in mod automat informatii cu caracter non-

personal dar care nu pot fi in niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informatii se 

refera la tipul de browser pe care il utilizati, la platforma computerului dumneavoastra si 

la numele domeniului prin care aveti acces la site-ul nostru. 

Compania noastra utilizeaza aceste date cu caracter nepersonal doar pentru 

monitorizarea traficului si pentru imbunatatirea serviciilor. 

 

2. Vizitarea (browsing-ul) si alte date. 

 

Puteti consulta (vizita, accesa) acest site web fara sa va dezvaluiti identitatea 

sau sa dati vreo informatie in ceea ce va priveste.  

Vizitarea (browsing-ul) website-ului poate fi considerata confidentiala; totusi 

LIGHTS UP si Partenerii acestuia NU pot garanta ca folosirea de catre utilizator a acestui 

site va fi confidentiala, deoarece informatiile transmise prin internet pot sa nu fie in 

siguranta.  

În principiu, ne puteti contacta, fara sa ne comunicati date cu caracter 

personal. Utilizarea formularului de la pagina de contact va asigura anonimatul. 

Informatiile pe care ni le veti comunica vor fi considerate ca neconfidentiale si vor 

putea fi utilizate si difuzate de catre LIGHTS UP PROFESSIONAL si Partenerii acestuia in 

mod liber. 

 

3. Date cu caracter personal. 

 

In cazul plasarii unei comenzi online pe Magazinul Online LIGHTS UP, informatiile 

cu caracter personal pe care ni le veti comunica servesc pentru facturare si livrarea 

comenzi Dvs. 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata 

si completata, LIGHTS UP are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai 



pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre 

dumneavoastra. 

Scopul colectarii datelor este: informarea clientilor (Cumparatorilor) privind 

situatia produselor si comenzilor dvs., informarea clientilor privind evolutia si starea 

comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de 

promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, de 

cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor. 

 

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de 

Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse 

in baza de date a LIGHTS UP si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste 

date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre LIGHTS UP. De asemenea, 

va dati acordul 

expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de 

catre LIGHTS UP atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate cu 

respectarea normelor legale in materie. 

 

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt 

garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de 

acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale 

garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul 

de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a 

solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate si 

semnate, expediate pe adresa LIGHTS U, Bucuresti, Str. Poeziei, Nr. 24, sector 2, va puteti 

exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: 

- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate; 

- sa interviti asupra datelor transmise; 

- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia 

lor particulara; 

- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. 

 

Astfel, LIGHTS UP poate notifica clientii privind ofertele curente prin newsletter, si 

poate trimite orice alt tip de mesaje special/oferte. 

Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul LIGHTS UP poate 

opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informatiile pe care ni le 

furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si 

a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor 

nostri contractuali. 

 

De asemenea, LIGHTS UP poate furniza datele dumneavoastra cu caracter 

personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul 

unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca 

aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se 

face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de 

marketing, curierat, servicii de plata bancare, telemarketing sau alte servicii, alte 



companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a 

produselor si serviciilor noastre, asiguratori. 

 

Desi utilizam metode si tehnici avansate de securitate, LIGHTS UP  si Partenerii NU 

sunt responsabili pentru nicio dauna pe care o sufera utilizatorul sau alta persoana ca 

rezultat al confidentialitatii, legat de utilizarea acestui website, deoarece informatiile 

transmise prin internet pot sa nu fie in siguranta. 
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